Ο πρώτος συνεργάτης σας στην επιτυχία

Η εταιρεία μας

Το όνομά μας

H Παναγία η Φοβερά Προστασία είναι η θαυματουργή εικόνα που βρίσκεται στο προσαρτημένο παρεκκλήσι του ναού της Ιεράς
Μονής Κουτλουμουσίου στο Άγιον Όρος, φιλοτεχνημένη τον 13ο αιώνα.
Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγούμενο της
Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου Αρχιμανδρίτη
Χριστόδουλο για την ευλογία της Φοβεράς
Προστασίας.

Όραμα - Αξίες

Η συνεχής ανάπτυξη της εταιρίας μας και η μεγιστοποίηση του μεριδίου της αγοράς που κατέχει, παρέχοντας υπηρεσίες με αδιαπραγμάτευτη την ποιότητα της εργασίας.
Να καινοτομούμε συνεχώς με νέες υπηρεσίες, καλύπτοντας κάθε νέα ανάγκη που προκύπτει μέσα στο ρευστό επιχειρηματικό περιβάλλον.
Να προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά, ασφάλεια και δημιουργικότητα στην επαγγελματική και κατ’ επέκταση στην προσωπική ζωή τους.
Να δημιουργούμε συνθήκες εργασίας τέτοιες, ώστε οι εργαζόμενοι στην εταιρία μας να χαμογελούν, να εξελίσσονται και να αναπτύσσονται επαγγελματικά και προσωπικά.
Να είμαστε κοινωνικά ευαίσθητοι προάγοντας ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση με διακριτικότητα και σεβασμό στο συνάνθρωπο και στις τοπικές κοινωνίες.

Γιατί εμάς
Η εντυπωσιακή ανάπτυξη που παρουσιάζει η ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. τα τελευταία χρόνια δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς διαδικασίες και συνεχή
έρευνα. Γι’ αυτό στην ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ εκτός από το γεγονός ότι ο επαγγελματισμός, η ακεραιότητα και το πάθος αποτελούν τα κύρια συστατικά της επιτυχίας μας, γνωρίζουμε ότι πρέπει να εργαζόμαστε συνεχώς για την βελτιστοποίηση
των υπηρεσιών μας εφαρμόζοντας υψηλές προδιαγραφές και θέτοντας ποιοτικά πρότυπα.

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι όλο το φάσμα των οικονομικών,
φοροτεχνικών, λογιστικών υπηρεσιών μας είναι
πιστοποιημένες με ISO 9001:2008 και έχουν πιστοποιηθεί
από Q-CERT και ASR.
Η πιστοποίηση αυτή αποδεικνύει τη δέσμευση για ποιότητα,
τη δέσμευση για την ικανοποίηση των πελατών και την
επιθυμία για συνεχή αύξηση της αποτελεσματικότητας.
Το 2013, η ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ με αυστηρά ποιοτικά κριτήρια,
αναγνωρίστηκε από το Key Will Group ως ισότιμο μέλος του,
πληρώντας όλες τις προβλεπόμενες απαιτήσεις προϋποθέσεις των παγκοσμίων μελών (members) του Ομίλου.
Ο όμιλος Key Will Group (Global Accounting And Consulting
Network), αποτελεί ένα παγκόσμιο δίκτυο ανεξάρτητων
εταιριών παροχής λογιστικών, φοροτεχνικών και
συμβουλευτικών υπηρεσιών με γραφεία και εκπροσωπήσεις
σε περισσότερες από 40 χώρες σε Ευρώπη, Αμερική,
Μέση Ανατολή, Ωκεανία, Αφρική, Ασία και Ειρηνικό.

Ξενοιάστε από τη
γραφειοκρατία,
νιώστε ασφαλής
και ασχοληθείτε
μόνο με την
επιχείρησή σας

Λογιστικές & Φοροτεχνικές
Υπηρεσίες
Λογιστές και φοροτεχνικοί με εμπειρία στο έργο τους, παρακολουθούν και
υποστηρίζουν καθολικά την εταιρίας σας. Διεκπεραιώνουμε το σύνολο των
υποχρεώσεων της επιχείρησης σας με ασφάλεια, συνέπεια και επαγγελματισμό.

Συμβουλευτική Υποστήριξη
Λειτουργούμε προληπτικά, με τον κατάλληλο φοροτεχνικό σχεδιασμό παρέχουμε επικερδείς λύσεις στον επιχειρηματία του σήμερα και διασφαλίζουμε το μέλλον της επιχείρησης του.

Επίλυση Φορολογικών Υποθέσεων
Διαθέτουμε τεράστια εμπειρία στην αντιμετώπιση μεγάλων και δύσκολων υποθέσεων φορολογικών ελέγχων, τους οποίους διεκπεραιώνουμε με σοβαρότητα και απόλυτη εχεμύθεια. Επιλύουμε τα θέματα αυτά με τον βέλτιστο τρόπο για
τον φορολογούμενο.

Σύσταση εταιριών εντός & εκτός Ελλάδος
Αναλαμβάνουμε την σύσταση εταιριών στην Ελλάδα κάθε νομικής μορφής στον
ελάχιστο δυνατό χρόνο. Παρέχουμε τη δυνατότητα ίδρυσης εταιρείας σε επιλεγμένη χώρα ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, μέσα σε ένα ασφαλές και αποτελεσματικό πλαίσιο δράσης.

Φάκελος Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών συναλλαγών
Το νομικό πλαίσιο ορίζει με σαφήνεια ποιοι είναι υπόχρεοι σύνταξης φακέλου
τεκμηρίωσης των συναλλαγών αυτών, καθώς και ποια είναι τα πρόστιμα και οι
προσαυξήσεις που επιβάλλονται για την πλημμελή ή μη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Εποπτεία Εσωτερικού Λογιστηρίου & Έλεγχος
Με την εποπτεία που ασκούμε, διασφαλίζεται η ορθή και σύννομη λειτουργία
του εσωτερικού λογιστηρίου σας, η αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού σας και η προστασία της εταιρία σας από λάθη και παραλείψεις.

Ανταποκρινόμαστε
Ανταποκρινόμαστε
υπεύθυνα υπεύθυνα
σε κάθε σε
σαςκάθε σας
ανάγκη
ανάγκη

Διαχείριση Ανθρώπινου
Δυναμικού
Έκδοση Μισθοδοσίας & Διαχείριση Μεταβολών
Η έκδοση της μισθοδοσίας και η διαχείριση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την απασχόληση εργαζομένων απαιτούν αμεσότητα στην διεκπεραίωση καθώς και άριστη γνώση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Η Φοβερά Προστασία Α.Ε διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα έκδοσης και διαχείρισης μισθοδοσίας. Καλύπτουμε τις ανάγκες σας ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριοποίησης, όγκου προσωπικού που διαθέτετε ή το πλήθος των μεταβολών που
υπάρχουν (προσλήψεις, αποχωρήσεις, προγράμματα εργασίας κτλ.).

Οργάνωση, Διοίκηση & Αξιολόγηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Κάθε εταιρία μικρή ή μεγάλη πρέπει να διαθέτει εσωτερικό σύστημα οργάνωσης, διοίκησης και εποπτείας του προσωπικού της. Σε άμεση συνεργασία με
την διοίκηση κάθε επιχείρησης, εγκαθιδρύουμε συστήματα οργάνωσης και διοίκησης του προσωπικού τα οποία βελτιώνουν άμεσα την απόδοση των εργαζομένων, τον έλεγχο και την εποπτεία τους. Συμβάλουμε έτσι στην καλύτερη
εξυπηρέτηση των πελατών της επιχείρησης, την οργάνωση και διοίκηση κάθε
επιμέρους τμήματος καθώς και την βελτίωση της συνεργασίας εντός της επιχείρησης μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης.
Τα συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων που εφαρμόζουμε,
βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουν οι
εταιρίες, αυξάνουν την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων και δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης και δικαιοσύνης εντός της εταιρίας.

Εκπαίδευση Προσωπικού
Το εκπαιδευμένο προσωπικό είναι παράγοντας επιτυχίας και κερδοφορίας μιας
επιχείρησης.
Διεξάγουμε εκπαιδεύσεις και σεμινάρια, σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης,
διαχείρισης χρόνου εργασίας, εξυπηρέτησης πελατών, πωλήσεων, επικοινωνίας, διαπραγματεύσεων, νοοτροπίας, κουλτούρας κ.α., αναλόγως των εκπαιδευτικών αναγκών της κάθε εταιρίας.

Ελαχιστοποιούμε
τις απώλειες,
μεγιστοποιούμε
τα κέρδη σας

Αύξηση Κερδοφορίας
Επιχειρήσεων
Επιχειρήσεις Εστίασης (πακέτο υπηρεσιών)
Εφαρμόζουμε ένα εξατομικευμένο σύστημα αναδιοργάνωσης το οποίο περιλαμβάνει:
• κοστολόγηση (food cost, drink cost).
• αναδιάρθρωση των διαδικασιών.
• μείωση εξόδων και δαπανών.
• έλεγχος αποθήκης.
• έλεγχος αναλώσεων.
• έλεγχος και εκπαίδευση προσωπικού.
Η εφαρμογή του προγράμματος αυτού εξασφαλίζει την σταθεροποίηση, την
ανάκαμψη και την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων εστίασης και σε επίπεδο παροχής υπηρεσίας αλλά και κερδοφορίας.

Ενημέρωση Διοίκησης – Reporting
Χαράξτε την στρατηγική σας για το μέλλον και πάρτε τις σωστές αποφάσεις
έχοντας σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα της πραγματικής οικονομικής θέσης
της επιχείρησης σας.
Δημιουργούμε μια βάση δεδομένων μέσα από την οποία παρέχουμε στην Διοίκηση γραπτές αναφορές σχετικά με:
• Την πορεία των πωλήσεων συγκριτικά με περιόδους που παρήλθαν.
• Προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεων βάση των στατιστικών δεδομένων.
• Αναλύσεις τζίρου, εξόδων και κόστους ανά ημέρα/μήνα/έτος.
• Οικονομική πορεία επιχείρησης ανά μήνα/έτος.
• Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών.
• Ταμειακός έλεγχος, διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων.
• Δημιουργία business plan.

Κοστολόγηση – Cost Killing
•
•
•

Πόσο κοστίζει το προϊόν ή η υπηρεσία που παρέχετε;
Πουλάτε στη σωστή τιμή; Πρέπει να αυξήσετε / μειώσετε τις τιμές;
Ποιο είναι το ελάχιστο των πωλήσεων που θα πρέπει να έχετε για να είναι
βιώσιμη η επιχείρηση σας;
• Πόσο πρέπει να μειώσετε το κόστος παραγωγής προϊόντος/ παροχής υπηρεσίας;
• Πόσο πρέπει να μειώσετε τα λειτουργικά σας έξοδα και από που;
Με επιστημονική μεθοδολογία σας δίνουμε τις απαντήσεις που χρειάζεστε. Έτσι
θα παίρνετε τις εμπορικές αποφάσεις που σας συμφέρουν για να έχει μέλλον
η επιχείρηση σας.

Πάρτε τον έλεγχο
της επιχείρησης
στα χέρια σας

Ανάπτυξη Επιχείρησης
Ανάπτυξη εμπορικού σήματος Franchising
Με την απαραίτητη τεχνογνωσία που παρέχουμε μπορείτε να αναπτύξετε τη δική
σας επιχείρηση ή να συμμετέχετε σε ένα ήδη υπάρχον franchising, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους και μεγιστοποιώντας τα οφέλη. Περιλαμβάνεται η σύμβαση δικαιόχρησης και η νομική κάλυψη που απαιτείται.
• Προετοιμασία αλυσίδας.
• Σύμβαση Δικαιόχρησης – Νομική εξασφάλιση.
• Προώθηση αλυσίδας.
• Ανάπτυξη αλυσίδας.
• Ενδυνάμωση αλυσίδας.

Marketing
Marketing είναι η διαδικασία με την οποία οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί δημιουργούν αξία για τους πελάτες τους και χτίζουν ισχυρές σχέσεις με αυτούς
ώστε να λάβουν σε ανταπόδοση από αυτούς κέρδος.
Με βάση αυτόν τον επιστημονικό ορισμό η Φοβερά Προστασία Α.Ε προσφέρει
υπηρεσίες marketing στοχεύοντας στο αποτέλεσμα, στο κέρδος.
Προσεγγίζουμε το marketing ως το εργαλείο που θα πρέπει να:
• Συμπεριλαμβάνει στο σχεδιασμό της στρατηγικής κάθε κομμάτι της επιχείρησης και όχι επιλεκτικά κάποια από αυτά.
• Εγγυάται αντικειμενικότητα στον καθορισμό της παρούσας θέσης της επιχείρησης, ώστε να χαραχθεί μια ρεαλιστική και ξεκάθαρη στρατηγική.
• Αντιλαμβάνεται τις απειλές και τις ευκαιρίες, τα δυνατά και αδύνατα σημεία,
του περιβάλλοντος και της επιχείρησης και τα εκμεταλλεύεται προς όφελος
σας. (ανάλυση SWOT, ανάλυση ανταγωνισμού κτλ.)
• Σέβεται τους κόπους και τα χρήματα που επενδύει ο επιχειρηματίας υλοποιώντας εφικτές και εφαρμόσιμες στρατηγικές διαφήμισης, και προώθησης,
δημοσίων σχέσεων.
• Προβλέπει τις αλλαγές, να προσαρμόζεται, να επανασχεδιάζει και να υλοποιεί άμεσα, δίνοντας κερδοφόρες λύσεις.

Αθήνα

Ακαδημίας 8, Κολωνάκι, ΤΚ 106 71
Τηλ: 210 33 11 330
Fax: 210 33 11 330

Θεσσαλονίκη

Διαμαντή Ολυμπίου 7, ΤΚ 546 26
Τηλ: 2310 514 669 - 2310 541 586
Fax: 2310 542 155

Email: info@foveraprostasia.gr

www.foveraprostasia.gr

